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FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kårstyrelsemöte 11 14/15 
Torsdagen den 19 mars 2015 klockan 18.00 
Nya Sammanträdesrummet plan 2, Nymble 

* = bilaga finnes.  

1. Formalia  

1.1 Mötets öppnande 

1.2 Mötets behöriga utlysande* 

1.3 Val av mötesordförande 

1.4 Val av mötessekreterare 

1.5 Val av mötesjusterare 

1.6 Anmälda förhinder 

1.7 Adjungeringar 

1.8 Fastställande av föredragningslista*  

1.9 Föregående protokoll 

1.10 Anmälningsärenden 
 

2. Rapporter 

2.1 Utkast 1 för Budget + VP* Cecilia Molinder 
Se bilaga 2.1.1 Lisa Zöllner Wohlfart 

2.2 Handlingsplan för eventverksamheten Robin Odelius 
                Lisa Zöllner Wohlfart 

2.3 Quarnevalens bokslut Anna Kramerz 
 
 
3. Beslutsuppföljning 
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4. Stadfästelse av delegationsbeslut 

4.1 Stadfästelse av eventuella presidiebeslut 

4.2 Stadfästelse av eventuella 
studeranderepresentationsbeslut 

4.3 Stadfästelse av eventuella projekt- och 
föreningsbeslut 
 

5. Bordlagda ärenden 
 
6. Nomineringsärenden 

6.1 Nominering för THS Kårbokhandel* Christian Augistinson 
Se bilaga 6.1.1 Olle Gynther - Zillén 

6.2 Nominering för THS Konsulter* Christian Augistinson 
Se bilaga 6.2.1 Olle Gynther - Zillén 

6.3 Nomineringskommittée för Rektor* Anna Johansson 
Se bilaga 6.3.1  

7. Beslutspunkter 
7.1        Arbetsbeskrivningarna     Svea Ekelin 
                                                   Erik Lindström 
                                           Amanda Sterner Nordin 

7.2 Arbetsbeskrivningar personalen Cecilia Molinder 
                Lisa Zöllner Wohlfart 

8. Motioner till kårfullmäktige att bereda 
 
9. Diskussionspunkter 

9.1 Internationella mottagningen på sikt Tove Johansson 
                    Lisa Zöllner Wohlfart 
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9.2 ESN             Tove Johansson 
  

10. Övrigt 

10.1 Övriga frågor 

10.2 Sammanfattning till hemsidan 

10.3 Nästa möte 
Nästa möte är ett diskussionsmöte om verksamhetsplanen den sista mars. 

10.4 Val av nästkommande mötesordförande 

10.5 Mötets avslutande 
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Till: THS Kårstyrelse 
 

För kännedom: 
THS Medlemmar 
THS Kårledning 
THS Sakrevisorer 
 

 
THS Valberedning 
THS Personal 
THS Inspektor 

KALLELSE 

THS Kårstyrelsemöte 11 14/15 

Torsdag den 19 mars 2015 

kl. 18:00, Nya sammanträdesrummet, plan 2, Nymble 

 
Nu är det dags för verksamhetsårets elfte kårstyrelsemöte för Tekniska Högskolans 
Studentkår, THS. THS är studentkåren vid KTH och är en organisation av studenter för 
studenter. Kårstyrelsens är vald av kårfullmäktige, och kårstyrelsens uppdrag är att ta 
fram en verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår. Under det här mötet 
kommer ett första utkast av verksamhetsplanen och budgeten för 15/16 att diskuteras.  
 
Godbitar ur agendan (handlingar utkommer på måndag 16 mars):  
 

• Utkast på Verksamhetsplanen och Budgeten 15/16 
• Utvecklingen av internationella mottagningen 
• Arbetsbeskrivningar för den fasta personalen 
• Handlingsplan för eventverksamheten 
• Quarnevalens årsredovisning 

 

 

 

Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna! 
 
 
Stockholm, den 12 mars 2015 
 
 
 
_______________________ 
Cecilia Molinder 
THS Kårordförande 2014/2015 
Tekniska Högskolans Studentkår 

Välkommen! 
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To: THS Board 
For Information: 
THS Members 
THS Management Team 
THS Auditor 
 

 
THS Election Committee  
THS Personnel 
THS Inspector 

SUMMONS 

THS Board meeting 11 14/15 

Thursday, March 19th 2015 

18:00, Nya Sammanträdesrummet, floor 2, Nymble 

 

It is time for the eleventh student union board meeting! Tekniska Högskolans 
Studentkår, THS, is the student union at KTH and is an organisation for students by 
students. The student union board is elected by the student union council and on this 
meeting the student union board will mostly discussion next year’s acitivity plan and 
budget.  

  
 

 

 

 

 
Stockholm, March 12th 2015 
 
 
 
_______________________ 
Cecilia Molinder 
THS President, 2014/2015 
Tekniska Högskolans Studentkår 

Welcome! 
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UTKAST 1 VERKSAMHETSPLAN 15/16 

Ukast 1 Verksamhetsplan 15/16 

Bakgrund 
Ett förslag för verksamhetsplanen (VP) 15/16 har tagits fram där utkastet fortfarande behöver omarbetas 
några vänder innan vi är klara. I februari hade KL och KF (vid separata tillfällen) workshops som leddes av 
kårpresidiet respektive kårstyrelsen och all information därifrån har samlats in och sorterats. I slutet av 
februari hade ordföranderådet (OR) och ekonomirådet (ER) en konferens på Osqvik där de också fick 
diskutera verksamhetplanen och där informationen därifrån också har samlats in och bearbetats.  

Utformingen av utkast 1 är upplagt på detta sätt:  

Del 1: Genomgång av VP14/15 

Målen och uppdragen från VP 14/15 har bearbetats utifrån om de skulle omformuleras, tas bort eller vara 
kvar till nästa års VP.  

O = Målet/uppdraget bör vara kvar till nästa år men omformuleras 
Om de valde detta alternativ skulle de skriva ett förslag på ny formulering, en kort sammanfattning varför 
de vill omformulera det samt om det krävdes någon ytterligare kommentar till förslaget.  
 
☐= Målet/uppdraget ska tas bort till nästa år 
Om målet/ uppdraget skulle tas bort till nästa års VP skulle de skriva en kommentar om varför.  
 
☑= Målet/uppdraget ska vara kvar till nästa år och inte omformuleras.  
Om de valde detta alternativ skulle de främst skriva kommentar kring varför de ville ha kvar 
målet/uppdraget men även varför de ansåg att uppdraget inte behövde omformuleras.   
 
NYTT: Ett nytt mål eller uppdrag är markerat men blågrön-färg. Om ni hittar en denna markering så är 
den till för att förtydliga ett nytt mål eller uppdrag som utformats. Kopplat till detta mål/uppdrag ska 
finnas en motivering till varför det ska prioriteras till nästa års VP.  
 

Att fundera på till styrelsemötet  
Till styrelsemötet på torsdag finns en del diskussionsfrågor som uppkommit vid framtagandet av VP:n som 
vi i styrelsen behöver ta ställning till. Dessa är: 

Målen:  

• I dagsläget är inte alla målen utifrån SMART-formen. Vill vi att de ska vara det?  
• Kan det vara skillnad i utformningen av målen beroende på vilken enhet de tillhör?  

o Exempelvis har jag fått intrycket av att CFU tycker att det är lämpligt att målen är 
ganska visionära och att de strävar mot målen och tar med sig dem in i rummet till 
KTH, även om målen inte direkt går att mäta när de är avklarade.  

Uppdragen 

• Hur många uppdrag ska vi sträva mot att tilldela varje enhet?  
• Om ett mål inte har något kopplat uppdrag till sig, ska målet fortfarande finnas kvar?  
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Medlemsvärde 
Det som jag också skulle vilja att ni tar med er när ni läser igenom utkast 1 handlar lite om medlemsvärde. 
Vad är det viktigaste värde vi levererar till våra medlemmar för varje verksamhetsområde och går de 
uppdrag/mål som presenterade i VP:n i linje med detta? 

 

 

 

 

 

 

 



Färg Text	  i	  dokumentet Textförklaring
☑

Kvar
Detta	  mål	  eller	  uppdrag	  ska	  vara	  kvar	  till	  nästa	  år,	  behöver	  inte	  
omformuleras

O
Omformuleras

Detta	  mål,	  uppdrag	  behöver	  vara	  kvar	  till	  nästa	  år	  och	  behöver	  
omformuleras

☐ Ta	  bort Detta	  mål	  eller	  uppdrag	  behöver	  inte	  vara	  kvar	  till	  nästa	  år.	  Ta	  bort	  det.



Ny formulering Förklaring Kommentar

#
Titel

Infört år
År då 

målet/up
p-draget 
infördes O

m
fo

rm
u

le
ra

s

Ta
 b

o
rt

Kv
a

r Om behov finns, skriver ni här en förklaring på ny 
formulering

Kort sammanfattning på varför ni vill ta bort uppdraget 
eller omformulera det

Ytterligare kommentarer till syftet med ert 
förslag

O ☐ ☑

1.0

Utbildning: Alla studenter ska känna att sin 
utbildning är relevant under och efter sin 
studietid

Varje student utbildas för sin framtid och ges vertyg 
för livslångt lärande

Denna känns mer relevant och mer visionär och mer av 
en utopi. Med den gamla siktar vi för lågt. 

Eventuellt skulle vi kanske kunna få in något mer 
om personlig utveckling och individanpassad 
utbildning?

1.1
KTH utvecklar sina utbildningar med 
pedagogik i fokus

13/14 ☑

Det är en del av kulturförändringen på KTH och vi 
behöver fortsätta fokuserar på att just alla våra 
studenter lär sig saker. Med detta mål behåller vi fokus 
på studentens utveckling istället för genomströmningen

Skulle denna kunna skrivas över till 
åsiktsdokumentet?

1.2
KTH:s utbildning och examination är 
rättssäker och rättvis

13/14 ☑

1.2.1

Driva igenom att rollen som examinator 
alltid skall vara särskild från rollen som 
handledare vid avslutande moment för 
examina.

14/15 ☐

För stor. Handlar dels om doktorander och 
doktorsavhandlingar, men också för kex jobb och ex 
jobb.  

Står i åsiktsdokumentet. Det enda vi skulle kunna skriva 
om doktorand är LISS avhandlingarna. 

Ta bort från VP:n och föra in det i 
åsiktdokumentet istället!

1.2.2
Driva igenom införandet av anonyma 
examinationsformer.

14/15 ☐ Kommer vara klar

NYTT  Utreda disciplinnämnden ☑
Handlar om att personer som blivit anmälda till 
disiplinnämden kan man få ut detta. 

1.2.3

Tillsammans med THS Lokalt utreda 
processen för tillgodoräknandet av 
poäng på KTH:s olika skolor samt utveckla 
en strategi för att förbättra densamma.

14/15 ☐

Känns onödigt att utreda lokalt om KTH vill jobba med 
detta centralt. De håller redan på att samordna sig 
på KTH: 

1.3
KTH:s utbildningar håller hög kvalitet och 
jämn nivå mellan utbildningar

13/14 Kvar till nästa 
Kommer vi aldrig vilja klara av utan vi vill ha in 
denna i åsiktsdokumentet. 

1.4
KTH:s studenter vill påverka sin utbildning 
och vet hur man gör det

13/14 O
Studenter vid KTH har goda förutsättningar att 
påverka sin utbildning

Vi ska inte tvinga studenterna att göra något. 

1.4.1

Utveckla THS Utbildning till en drivande 
och diskuterande plattform för 
utbildningsfrågor för alla KTHs studenter.

14/15 O

Utveckla THS Utbildning till en drivande och 
diskuterande plattform för utbildningsfrågor för alla 
studenter vid KTH

OBS! Kolla in nytt förslag längre ned. 
THS utbildning= centrala undergruppen till CFU, 
eventuellt göra detta tydligare?

NYTT

Skapa kommunikationskanaler och sprid 
information som ökar studenternas 
medvetenhet om sina möjligheter att 
påverka sin utbildning

THS utbilding behöver kommunicera mer vad 
studenter kan göra för att påverka sin utb. 

Vi kan mäta att vi har fler 
kommunikationskanaler men svårt att mäta en 
ökning av studenternas medvetenhet?

NYTT

Undersök och om möjligt arbeta fram 
gemensamma kursutvärderingssystem för 
hela KTH

Vet inte om detta redan kommer vara implementerat 
eller inte men om detta införs i vår så borde det vara 
med en punkt om typ implementering, att följa upp 
på. 

Status
Uppdrag



1.5
THS utbildningspåverkan är samstämd 
och enad

13/14 O THS påverkansarbete är samstämd och enad

1.5.1

Tillsammans med THS Lokalt utreda och 
implementera en struktur för att bedriva 
skolspecifikt påverkansarbete.

14/15 ☐ Klar, BÖRT

1.5.2

Tillsammans med THS Lokalt utreda och 
implementera en struktur för att bedriva 
utbildningsbevakning av 
masterutbildningar.

14/15 O
Kankse ska utvecklas till nästa steg. Vet inte riktigt var  
vi kommer sluta, detta uppdrag har precis påbörjats. 

1.5.3

Integrera de skolspecifika 
doktorandråden i THS Utbildning samt 
skapa och stabilisera doktorandråd på 

14/15 O
Omformuleras av Erik utifrån var han landar i 
uppdraget.

NYTT

Skapa en gemensam struktur för hela THS 
påverkansarbete, Master, Doktorand, 
Central representation, THS Lokalt

Bör eventuellt omformuleras på ett bra sätt eftersom 
vi inte kommer hinna med alla saker på 1 år. Vi skulle 
kunna fokusera på en grej per år. 

Eventuellt skriva ett nytt mål som syftar till att vi har 
samma struktur för THS utbildning

Reflektion kring om detta verkligen går att börja 
genomföra nästa år? Ligger det för långt fram i 
tiden? För doktorand, har vi inte sagt att den 
strukturen bör vara individanpassad?

NYTT
Ta fram ett täckande utbildningsutbud för 
alla som bedriver THS påverkansarbete

Standardisera, göra det på rutin och det är väldigt 
viktigt med utbildningar. 

Reflektion om detta verkligen är ett 
utbildningsuppdrag?

NYTT
Skapa forum för levande dialog mellan 
och inom THS olika nivåer.

Istället för1.4.1, passar bättre här! 
Skulle antagligen behöva bli formulerat mer 
SMART, och fundera kring om detta verkligen är 
en bättre formulering än 1.4.1

1.6
Studenter vid KTH har goda 
förutsättningar att genomföra sina studier

14/15
Studenter vid KTH har goda förutsättningar att 
genomföra sina studier

OBS Kolla detta!!! Står inte rätt i dagens VP
När är vi klara med denna? Eventuellt överföra 
till åsiktdokumentet?

1.6.1

Utvärdera den programspecifika och 
centrala studievägledningen samt 
kartlägga studenters önskemål på 
densamma.

14/15 ☐

Den är väldigt väldigt stor! Vet inte var vi ska börja, 
men den är ganska bra. KTH borde göra detta men 
det har inte gjort det än. 

Kolla med förra året om vi kan göra den mer 
konkret och mindre omfattande utan att ta 
bort den i sin helhet? 

1.7
KTH:s studenter har möjlighet till relevanta 
internationella utbyten

12/13
Studenter vid KTH har möjlighet till relevanta 
internationella utbyten

Hur gör vi med 300 hp frågan? Hur gör vi med 
detta målet? Lisa tycler att målet ska bort. 

1.7.1

Driva igenom att studenter antagna till 
utbytesstudier ska ha rätt till relevanta 
språkstudier vid KTH.

14/15 ☐
Står i åsiktsdokumentet så av denna anledning 
kan vi ta bort detta. 

2.0

Framtid: Alla studenter är medvetna om 
sin unika kompetens och sina 
karriärmöjligheter

2.1
KTH:s utbildningar har tydlig 
arbetslivsanknytning

13/14 O Den här punkten bör delas med utbildningsenheten 
Skulle behöva tas upp med rätt instanser på kth som, 
inte NC eller Plarmada har kontakt med i dagsläget. 

2.2

KTH:s studenter är medvetna om vilka 
forum som erbjuds för att forma sin framtid 
och utnyttjar dem

13/14

2.2.1

Involvera THS Lokalt och KTH i, och 
genomföra, en utredning kring hur 
forskarutbildning och offentlig sektor på 
bästa sätt kan visas upp som en möjlig 

14/15 O

Har inget förslag på omformulering men behöver 
göras mer konkret för att veta ur vilken vinkel den ska 
undersökas kring. 

Om vi vet vad vi ska ha informationen till så vet vi från 
vilken vinkel vi ska göra utredningen. Var ligger värdet i 
att vi gör detta? Vad vill vi ha för slutprodukt?

2.3
THS näringslivsverksamhet håller hög 
kvalitet och utvecklas ständigt

13/14 ☑



2.3.1

Genom Näringslivsrådet, verka för att 
underlätta och öka antalet 
organisationsöverskridande 
karriärsamarbeten, inom THS Centralt och 
Lokalt.

14/15 ☑ Göra detta till ett mål, se nedan kopplat uppdrag. 
Vi har gjort nårga organisationsöverskridande 
samarbeten men när är vi egenligen klara med denna? 
Bättre att fortsätta arbeta med den som ett mål. 

NYTT

Skapa allogortimer för att fördela intäkter 
för gemensamma event över olika 
organisationsnr. Samt skapa rutiner så att 
man har en grund att jobba utifrån för 
gemensamma samarbeten. 

Kopplas 
till 2.3.1

☑

NYTT

Skapa en gemensam IT-plattform där vi 
gemensamt kan visa företagen hur de 
kan engagera sig på THS Centralt och 
Lokalt. 

Kpplas till 
2.3.1

☑

2.3.2

Kommunicera och implementera 
standarder och prismodeller för 
återkommande evenemang inom THS 
Centralt och THS Lokalt.

14/15 ☐ Kommer vara avslutat inna verksamhetsårets slut 
Eventuellt titta på hur man kan göra dessa 
prismodeller och standarder till levande 
dokument som uppdateras varje år. 

2.4

THS erbjuder KTH:s studenter verktyg och 
kompetensutveckling som rustar dem inför 
arbetslivet

13/14 ☑

2.4.1

Kartlägg den kompetensutveckling kår- 
och sektionsaktiva tillgodogör sig genom 
olika typer av engagemang, i syfte att 
kunna visa upp och förtydliga olika 
engagemangsformer inom THS.

14/15 ☑

Kommer inte omformuleras utan i år så har det hittats 
verktyg för att kunna göra den här 
kompetenskartläggningen. Nästa år kommer dessa 
vetrktyg att användas genom att vi skickar ut en 
enkät via KTH alumni. 

2.4.2

Genom samarbete med KTH Karriär och 
ARC påverka och möjliggöra ett 
standardutbud av färdighetsfokuserade 
aktiviteter som kan vara årligen 
återkommande.

14/15 ☐ Kommer vara avslutat inna verksamhetsårets slut 

3.0
Studiesocial vardag: Alla studenter har en 
problemfri vardag

3.1

KTH:s studenter har god kännedom om en 
god psykisk och fysisk hälsa, samt vet var 
de ska vända sig för att få hjälp och stöd

13/14 O
KTH:s studenter har kännedom om en god psykisk 
och fysisk hälsa

Ta bort sista delen och göra detta till ett uppdag då vi 
tror att det går att utföra inom ett år. 

Mer visionärt mål. 

NYTT 3.1.3
KTH:s studenter vet var de ska vända sig 
för att få hjälp och stöd

15/16 ☑ Kommer från målet 3.1

NYTT 3.1.1

Utvärdera och utveckla de satsningar 
som genomfördes på studiesocial hälsa 
(hälsoveckan och utbildnigar) 14/15

15/16 ☑ Påbörja nästa steg!

NYTT 3.1.2
utrvärdera fysiska och psykiska hälsan 
bland studenterna (lokalt?)

15/16 ☑
För att vi ska kunna ta 3.1.1 till nästa steg måste vi ha 
information om hur det ser ut i dagsläget just nu. 



3.1.1

Tillsammans med KTH genomföra 
konkreta satsningar på studiesocial hälsa 
hos KTH:s studenter utifrån den 
studiesociala kartläggning som KTH 
genomfört.

14/15 ☐ Avklarad, bort!

3.2

KTH:s och THS lokaler möter studenternas 
dagliga behov och stimulerar 
studenternas inlärning

13/14 ☑

3.2.1

Utifrån lokalbokningshistorik analysera hur 
THS lokaler används med syfte att 
maximera resursutnyttjandet av lokalerna

14/15 O

Har inte ett konkret förslag, men eventuellt skulle 
denna kunna riktas mot framför allt kårföreningarna 
då vissa föreningarn har 3 och vissa har 0 där en del 
behöver dem mer eller inte. 

Har nedprioriterats detta år så därför skulle THS 
kunna jobba med det nästa år? 

3.2.2

På lokal nivå utreda 
skyddsombudsrutinerna samt utveckla 
verktyg för att underlätta och 
standardisera arbetet

14/15 O
Ta fram en arbetsrutin för THS 
studerandeskyddsombud i syfte att förtydliga och 
implemetera rutinerna med KTH

3.2.3
Utred vad som är THS definition om en 
god studieplats

14/15 ☑

NYTT 3.2.4
utred tillgängligheten på KTHs och THS 
lokaler

15/16 ☑

3.3
Kurslitteratur och -material på KTH är 
lättillgänglig och konkurrenskraftigt prissatt

13/14

NYTT 3.4

Utreda möjligheten till fysika 2nd hand 
bokshop. Vill öka 2nd hand handeln 
mellan studenterna

15/16 ☑

3.4
KTH:s studenter har råd och möjlighet att 
bo och studera i Stockholmsregionen

13/14 ☐
Ska vi jobba med bostadspolitik? Kan sse påverka 
och representera på kth campi?

Eventuellt skriva över till åsiktsdokumentet?

4.0

Studiesocial fritid: Alla studenter har 
möjlighet att delta i meningsfulla och 
utvecklande fritidsaktiviteter

4.1
Studerande vid KTH:s campus har bred 
möjlighet till idrottsengagemang

13/14 O  KTH:s campi

4.1.1

Utveckla och starkare etablera befintliga 
delar av THS organiserade 
idrottsverksamhet

14/15 O

Utveckla ett samarbete mellan lokal och central 
idrottsverksamhet i syfte att utbyta erfarehter och 
uppnå synergieffekter. 

Etablera den befintliga idrottsverksamheten 
inom hela THS

4.1.2 Utöka antalet möjligheter till spontanidrott 14/15 ☑
Detta har gjorts i år men vill vi ha ännu fler 
möjligheter? Eller räcker det som vi gjort i år?

4.2
Alla studenter får ett välkomnande 
bemötande till KTH

13/14

4.2.1

Genom THS mottagningsråd utvärdera 
den utbildningsplan som togs fram under 
13/14 för att kvalitetssäkra mottagningen.

14/15 O

Förankra och etablera den utbildningsplan som togs 
fram och 13/14 för att kvalitetssäkra mottagningen

4.2.2

Genom THS råd, arbeta för att på lokal 
nivå bredda den verksamhet som sker 
inom ramarna för mottagningen, t.ex. 
öppna för mer alkoholfria evenemang 
och företagsrelaterad verksamhet.

14/15 O För stor puck att uppnå på ett bra sätt just nu. 



NYTT 4.2.4

Satsta på inludering av internationella 
studenter under mottagningen. 15/16

☑

Skulle behöva omformuleras och bli mer konkret men 
det borde finnas ett VP-uppdrag hur vi integrar de 
internationella studenterna i mottagningen bättre. 

4.3

KTH:s campus har en levande och 
ansvarsfull festkultur och festverksamhet 
med studenten i fokus

13/14 O KTH:s campi

4.3.1

Med utgångspunkt i THS 
medlemsundersökning utreda hur 
medlemmar uppfattar fest- och 
pubverksamheten i stort.

14/15

4.3.2

Utreda programgruppens struktur och roll 
inom THS med syfte att förbättra 
evenemangsverksamheten.

14/15 O Byta programgruppen till eventverksamheten

4.4
THS erbjuder ett utvecklande och 
balanserat engagemang

13/14

4.4.1
Standardisera vilka utbildningar THS bör 
erbjuda sina engagerade.

13/14 O

Utred vilka utbildningar THS bör…. Vem borde 
egentligen ha den här pucken? Många utbildningar. 
Fest, stad, kris, stress, 

4.4.2
Skapa verktyg för att förbättra och 
underlätta för överlämning på lokal nivå.

13/14 ☐ Tas bort!

5.0.0
Fundament: THS verksamhet vilar på en 
stark organisation

5.1
Alla KTH:s studenter vet vad THS är och 
gör

13/14 ☐ Alla THS:s medlemmar  vet vad THS är och gör. Evetuellt tas bort eller omformuleras

5.1.1

Utreda hur den kommunikativa funktionen 
ska se ut inom THS med syfte att förtydliga 
ansvar- och arbetsfördelning.

14/15 ☐ Ta bort, kommer vara klar.

5.1.2

Utarbeta en kommunikationsstrategi för 
THS som innefattar hur alla verksamheter 
ska samlas under THS varumärke och 
därmed ha THS som tydlig avsändare.

14/15 ☐

Se 5.2.2 som ersätter detta!

Ta bort. Tar man den ordagrant så blir det ett konstigt 
uppdrag. Det jag tror man menar med uppdraget är att 
en strategi ska tas fram för att ena THS. Då löser sig 
varumärkesbiten. Se nya mål för ersättare för det här 
målet.

5.1.3
Standardisera riktlinjer för hur THS ska 
kommunicera tillgängligt.

14/15 ☐ Ta bort, kommer vara klar.

5.2 THS är en enad studentkår 13/14
Viktigt mål! Eventuellt satsa på fler uppdrag för att 
uppnå detta mål!

NYTT 5.2.2

Ta fram en strategi för hur THS samtliga 
verksamheter ska känna stark tillhörighet 
till THS och gemenskap sinsemellan. 

Eventuellt för stor för att klara av under 1 år.

5.2.1

Ta fram en handlingsplan och påbörja 
arbetet med att integrera Fria sektionens 
medlemmar i andra delar av THS Lokalts 
verksamhet.

14/15 O
Osäker vad nästa steg för detta uppdrag kommer 
landa i. 

5.3
THS har en solid, tydlig och effektiv 
organisation

13/14

5.3.1
Utreda kårfullmäktiges storlek, 
mandatfördelning och valkretsar.

14/15 ☐ Klar så tas bort

5.3.2
Implementera och utvärdera THS 
Centralts nya Ledningsgruppsstruktur.

14/15 ☐
Osäker vad vi ska göra med denna men den borde 
omformuleras eller tas bort. 

5.3.3

Utvärdera och ta fram en handlingsplan 
för den fasta personalens roller på THS 
Centralt.

14/15
Eventuellt så blir vi klara, annars borde vi fortsätta 
jobba på denna. 

5.3.4
Skapa en struktur och en mappning av 
THS styrdokument.

14/15 ☐ Förmodligen kommer denna att vara klar.



5.4

THS och KTH drar nytta av och hjälper 
varandra genom ömsesidigt erkännande 
och tillhörighet

13/14 ☐ Evetuellt åsiktsdokumentmaterial?

5.5
Nymble är levande och tillgängligt för THS 
medlemmar

13/14

5.5.1

Utreda Nymble som en 
funktionshindrande miljö och ta fram en 
handlingsplan.

14/15
Kommer inte vara kvar i år så borde fortsättas till 
nästa

5.6
THS har ett professionellt, långsiktigt och 
hållbart arbetssätt i ekonomiska frågor

13/14

5.6.1

Ta fram en vision och en långsiktig strategi 
för arbetet med THS:s bolag med syfte att 
förtydliga bolagens roll.

14/15 Behöver fortsätta jobbas på

5.6.2

Anta en plan för hur THS 
Restaurangverksamhet ska följa THS 
Ekonomipolicy inom fem år.

14/15 ☐ Kommer förmodligen att vara klar. 

5.7
Alla medlemmar är väl medvetna om THS 
värdegrund

14/15 O THS värdegrund genomsyrar hela THS organisation. 
Reflektion kring om detta är SMART? Kanske 
svårt att mäta och uppnå?

5.7.1

Utveckla och implementera arbetet med 
THS värdegrund, samt utvärdera hur de 
tillhörande arbetsprinciperna bör 
implementeras för att bäst genomsyra THS 

14/15 O
När blir vi klar med denna? Svår att mäta, men ett 
bra uppdrag. 

5.8

Alla KTH:s studenter och alumner känner 
en tydlig tillhörighet till THS och vet vad ett 
medlemskap innebär

14/15
Vi borde utveckla detta mer och skriva in uppdrag 
kopplade. Borde den dock inte ligga under framtid?

5.9

KTH och THS värnar om jämlikhet, 
mångfald och likabehandling bland 
studenter och anställda samt uppmuntrar 

13/14 O ...till ett jämLIKT samhälle

5.9.1

Ta fram en JML-plan för THS som inkluderar 
tydliga riktlinjer för hur diskrimineringsfall 
ska hanteras.

14/15 O
Tillsammans med THS lokalt ta fram och 
implementera en JML-plan för THS

Hantering av diskrimineringsfall kommer att 
finnas med i JML-policyn som är klar sommar 
2015 

5.9.2

Kartlägga könsfördelningen bland de 
förtroendevalda inom hela THS och låta 
detta ligga till grund för THS JML-plan.

14/15 O
Kartlägg THS medlemmars upplevelser av trygghet 
och välmående utifrån JML-perspektiv

Kvalitativ inte kvantitativ JML

5.10
Alla medlemmar har möjlighet att 
engagera sig inom THS

14/15

5.10.1

Utreda vilka hinder som finns för individer 
att engagera sig och delta i THS 
verksamhet.

14/15 O
Bör mergeas med nya 5.9.2 och sedan ligga under 
5.10

5.11
THS har ett professionellt, långsiktigt och 
hållbart förhållningssätt i miljöfrågor

14/15

5.11.1
Utreda Nymbles avfallshantering samt 
möjliggöra för en eventuell 

14/15 O Behöver omformuleras för att ta det till nästa steg. 

5.11.2

Utreda Nymbles energihantering samt 
möjliggöra för en eventuell 
implementering.

14/15 O
Utredningen är i princip klar men behöver fortsätta 
att jobbas på. 
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THS NOMINERING 
TEKNISK HÖGSKOLELITTERATUR I 
STOCKHOLM AB BOLAGSSTYRELSE 
2015/2016 

Om nomineringen 
THS Kårstyrelse nominerar årligen ledamöter till THS Bolag för kommande verksamhetsår. Denna 
nominering gäller för styrelsen för THS bolag Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB (org nr 556038-
1476).  

Om nomineringsprocessen 
THS lyste nomineringen via THS hemsida, www.ths.kth.se, den 12 februari och spred även informationen 
via sociala medier samt till sittande ledamöter för att nå en bredare spridning. Alla valbara kandidater fick 
därför möjlighet att ansöka om att bli nominerade av THS. THS kårstyrelse har utifrån kandidaternas 
ansökan och kompletterande frågor och intervjuer vid behov bildat sig en uppfattning om kandidaten och 
dennes lämplighet och visioner.  

Vårt förslag är att nominera en ordförande på ettårsbasis då det är en så pass viktigt post att den bör lysas 
varje år. 

Nominering 
Därför yrkar vi på: 

att  nominera Linnea Holm, Lisa Zöllner Wohlfart på två års mandat i styrelsen för Teknisk 
Högskolelitteratur i Stockholm AB för verksamhetsåret 2015/2016 och verksamhetsåret 2016/2017. 

att  nominera Emma Fogelström på ett års mandat i styrelsen för Teknisk Högskolelitteratur i 
Stockholm AB för verksamhetsåret 2015/2016. 

att  nominera Denise Fuglesang till Styrelseordförande i styrelsen för Teknisk Högskolelitteratur i 
Stockholm AB för verksamhetsåret 2015/2016. 

 

Stockholm, 2015-03-14 
THS Kårstyrelse genom 

 

 

 
Olle Gynther – Zillén 
Christian Augistinson 
Tekniska Högskolans Studentkår 

 

 



THS Nominering 
Tekniska Högskolans Studentkonsulter AB Bolagsstyrelse 2015/2016 
Tekniska Högskolans Studentkår 
2015-03-14 
Sid 1(1) 
Bilaga: 6.2.1 

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 

 

THS NOMINERING 
TEKNISKA HÖGSKOLANS 
STUDENTKONSULTER AB BOLAGSSTYRELSE 
2015/2016 

Om nomineringen 
THS Kårstyrelse nominerar årligen ledamöter till THS Bolag för kommande verksamhetsår. Denna 
nominering gäller för styrelsen för THS bolag Tekniska Högskolans Studentkonsulter AB (org nr 556866-
8924).  

Om nomineringsprocessen 
THS lyste nomineringen via THS hemsida, www.ths.kth.se, den 12 februari och spred även informationen 
via sociala medier samt till sittande ledamöter för att nå en bredare spridning. Alla valbara kandidater fick 
därför möjlighet att ansöka om att bli nominerade av THS. THS kårstyrelse har utifrån kandidaternas 
ansökan och kompletterande frågor och intervjuer vid behov bildat sig en uppfattning om kandidaten och 
dennes lämplighet och visioner. 

Vårt förslag är att nominera en ordförande på ettårsbasis då det är en så pass viktigt post att den bör lysas 
varje år. 

Nominering 
Därför yrkar vi på:  

att  nominera Felix Grunewald, Kim Westin, Cecilia Molinder på två års mandat i styrelsen för 
Tekniska Högskolans Studentkonsulter i Stockholm AB för verksamhetsåret 2015/2016 och 
verksamhetsåret 2016/2017. 

att  nominera Cecilia Molinder till Styrelseordförande i styrelsen för Tekniska Högskolans 
Studentkonsulter i Stockholm AB för verksamhetsåret 2015/2016. 

 

Stockholm, 2015-03-14 
THS Kårstyrelse genom 

 

 

 
Olle Gynther – Zillén 
Christian Augistinson 
Tekniska Högskolans Studentkår 

 

 

 

 



THS1415, KSm11 - Yrkande 
KTH Nomineringskommitté för Rektor 
Anna Johansson 
2015-03-15 
Sid  ( ) 1 1

Bilaga: 6.3.1

KTH NOMINERINGSKOMMITTÉ FÖR REKTOR 

Bakgrund 
Den 11 november 2016 kommer sittande rektors mandat att gå ut och KTH Universi-
tetsstyrelse ska påbörja processen att tillsätta posten som rektor för nästkommande 
mandatperiod. THS söker därför efter två studenter, en på grund- eller avancerad nivå 
och en på forskarnivå att företräda studenternas intressen i nomineringskommittén. 

Process 
Uppdraget lystes på THS hemsida den 28 januari med sökstopp den 28 februari. Då 
antalet ansökningar vid sökstopp var få förlängdes ansökan till den 5 mars. Inga 
ytterligare frågor har ställts till kandidaterna. 

De ansökande 
Totalt mottogs sex ansökningar, fem på grund-/avancerad nivå och en på forskarnivå. 

Då uppdraget sträcker sig till och med höstterminen 2016 förväntas de valda represen-
tanterna studera under hela tiden för att kunna fullfölja uppdraget. Utöver att kunna delta 
under hela processen förväntas de valda representanterna kunna representera 
studenterna väl under arbetet i nomineringskommittén. 

Yrkande 
Med anledning av ovanstående yrkar jag 

att välja Arash Safari Nick och Elin Malmgren till KTH Nomineringskommitté för 
Rektor 

Stockholm den 15 mars 2015 
 
 
_________________________ 
Anna Johansson  
THS Kårstyrelse 14/15

Namn Studienivå Förväntas avsluta studierna Ansökan inkom

Arash Safavi Nick Forskarnivå HT 2016 Innan 5/3

Beatrice Swensson Grundnivå 2017- Efter 5/3

Elin Malmgren Grundnivå 2017 - Innan 28/2

Emilia Wallin Avancerad nivå VT 2015 Innan 5/3

Erik Lindström Grundnivå 2017 - Innan 5/3

Ida Larsson Grundnivå 2017 - Innan 28/2

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se


